
 

 

 

PESTSZENTIMREI ADY ENDRE  ÁLTALÁNOS ISKOLA 

1188 BUDAPEST, ADY ENDRE U. 46-50. 

/fax: 291-6336; 294-0465; web: www.ady18.hu;  e-mail: imreiady@gmail.com 

 

Ügyintézési rend 
 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a járványügyi helyzet fennálltáig az iskola épületébe csak 

indokolt esetben – csak előzetes egyeztetés után – lépjenek be.  

 

1. Ügyintézés elsődlegesen telefonon vagy online! 

Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén: 

– a portás feljegyezi az érkező szülő nevét, 

– egyszerre csak egy szülő tartózkodhat az épületben,  

– csak a kijelölt útvonalon közlekedhet, 

– kötelezően egészségügyi maszkban, 

– belépéskor kézfertőtlenítést kell végezni.  

Az iskolai ügyintézés során kiemelten figyelni kell a megelőzésre, ennek érdekében a szülők, 

az épületbe belépők kötelesek az ügyintézés során a szokásosnál nagyobb személyes 

távolságot tartani, és kötelesek a személyi higiéniát betartva megjelenni. 

Láthatóan beteg állapotú szülő, felnőtt nem léphet be az épületbe. Október 1-jétől 

érintésmentes lázmérővel is mérjük a belépők testhőmérsékletét. 

Gyermekeiket érintő naprakész információkat az osztályfőnököktől, szaktanároktól kaphatnak 

a szülői csoportok belső levelezési rendszerén keresztül, a Classroom levelezőrendszerén és a 

KRÉTA elektronikus napló levelezőrendszerén keresztül. További információ kérhető 

intézményi elérhetőségeinken: imreiady@gmail.com, a 061/291-6336-os és a 0630/358-0201-

es telefonszámokon! 

 

2. Ebédbefizetés 

Minden intézményben vannak szülők, akik az intézményekben fizetik ki gyermekük ebédjét. 

Ugyanazok a szabályok vonatkoznak az ebédbefizetésre érkező szülőkre, ami a személyes 
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ügyintézésre érkezőknél! Portán regisztrálni kell, egyszerre egy szülő lehet az épületben, 

kijelölt útvonalon maszkban közlekedhetnek, kézfertőtlenítés 

Kérjük, hogy lehetőleg részesítsék előnyben az átutalásos fizetést! 

 

Jelen utasítás 2020. szeptember 1. napjától lép hatályba, rendelkezéseit minden érintett 

köteles betartani. 

Jelen utasítás visszavonásig érvényes. 

A Kormány intézkedéseitől függően a fenti rendelkezések változhatnak.    

Javasoljuk, hogy a honlapunkat (www.ady18.hu) rendszeresen kísérjék figyelemmel, mert 

aktuális híreinkről, hirdetményekről, határidőkről ott tájékozódhat. 

 

        Birkásné Berényi Ágnes 

             intézményvezető 

EBÉDBEFIZETÉS - Kiegészítés! 

2020. szeptember 18-tól: 

 

Hivatkozva Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat intézményeknek 

kiadott (2020. szept. 17.) tájékoztatására:  

 

Az étkezési térítési díjak befizetésének módja és rendje a következők szerint változik: 

2020. november 1. napjától elsődlegesen elektronikus fizetési mód (banki átutalás, Menza 

rendszeren belüli internetes bankkártyás fizetés) kerül meghatározásra.  

Készpénzes fizetésre CSAK a GESZ 1181 Bp., Városház utca 16 szám alatt 8:00-14:00-ig 

biztosítanak lehetőséget: 

November hónapban: 11.05., 11.12., 11.19., és 11.26. napokon! 

December hónapban: 12.03., 12.10., 12.17., és 12.22. napokon! 

 

20201. január 1-jétól, CSAK elektronikus úton lesz befizetésre lehetőség! 

 

A banki átutaláshoz és a Menza rendszer használatához szükséges nyomtatványok elérhetők a 

GESZ honlapján: http://gesz18.hu/index.php/etkezes/letoltes címen és az ügyintézőiknél az 

október havi befizetések időpontjában és helyszínein. 

A kitöltött nyomtatványok leadhatók: 

 a GESZ bejáratánál elhelyezett gyűjtőládákban 

 az ügyintézőiknél az október havi befizetések időpontjában és helyszínein 

 elektronikusan az etkezeslemondas@gesz.bp18.hu e-mail címen. 
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